
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Paulo 
 
01. (FGV) Sobre as relações entre os reinos ibéricos e a expansão ultramarina, é correto afirmar que a  

a) centralização do poder no reino português só ocorreu após a vitória contra os muçulmanos na guerra 
de Reconquista, o que garantiu o estabelecimento de alianças diplomáticas com os demais reinos 
ibéricos, condição para sanar a crise do feudalismo por meio da expansão ultramarina. 

b) guerra de Reconquista teve papel importante na organização do Estado português, uma vez que 
reforçou o poder do rei como chefe político e militar, garantindo a centralização do poder, requisito 
para mobilizar recursos a fim de bancar a expansão marítima e comercial 

c) canalização de recursos, organizada pelo Estado português para a expansão ultramarina, só foi 
possível com a preciosa ajuda do capital dos demais reinos da península Ibérica na guerra de 
Reconquista, interessados em expulsar o invasor muçulmano que havia fechado o rentável comércio no 
Mediterrâneo. 

d) expansão marítima e comercial precisou de recursos promovidos pelo reino português, ainda não 
unificado, que usou a guerra de Reconquista para garantir a sua unificação política contra os demais 
reinos ibéricos, que lutavam ao lado dos muçulmanos como forma de impedir o fortalecimento do 
futuro Estado luso. 

e) vitória do reino de Portugal contra os muçulmanos foi garantida pela ajuda militar e financeira do 
Estado espanhol, já unificado, o que permitiu também a expansão marítima e comercial, condição 
essencial para o fim da crise do feudalismo na Europa Ocidental. 

 
02. (FJP) A partir do século XVI, tornou-se possível definir o Estado como uma estrutura organizada de poder, 

que o exerce tributando os cidadãos e legislando sobre a população de um determinado território. Para 
tanto, seus componentes funcionais básicos são: 
a) a elite política, a burocracia e a força militar. 
b) a nobreza , o clero e a burguesia. 
c) o executivo, o legislativo e o judiciário. 
d) os escravos, os servos e os homens livres. 
e) os senhores, os cavaleiros e os soldados. 

 
03. (Mackenzie) Durante o século XVI a chegada à Europa de grande quantidade de prata e ouro provenientes 

das Colônias Espanholas na América provocou: 
a) o desenvolvimento de manufaturas nos países da Península Ibérica. 
b) um déficit financeiro das metrópoles nas relações comerciais com suas colônias. 
c) um processo inflacionário denominado “revolução dos preços”. 
d) a desestruturação do sistema mercantil e o fim da acumulação primitiva de capital. 
e) a instituição de moedas nacionais como padrões nas trocas internacionais. 

 
04. (PUC MG) O Estudo da Expansão Ultramarina e da própria colonização da América adquire novos contornos 

quando se considera a questão do imaginário europeu, EXCETO: 
a) As viagens de Marco Polo e as próprias formas de divulgação de suas façanhas favoreceram a criação 

de fantasias em que as pedras preciosas, o luxo, a nudez, a fartura alimentar, e os monstros passaram 
a reger o imaginário medieval. 

b) Como grande parte da população europeia era analfabeta, constituía-se o hábito comum de dar forma 
às imagens que se queria lembrar. Este mundo das maravilhas, descrito em detalhes, integrou-se na 
expansão econômica dos séculos XIII e XIV, favorecendo a constituição de impérios ultramarinos. 

c) Colombo recusa as evidências e não reconhece o continente que descobriu, nega a nova terra 
“descoberta”, para extrair dela imagens capazes de expressar os seus antigos sonhos. 

d) Quando a América foi “descoberta” ou, ainda, nesses anos que antecederam uma colonização efetiva, 
o sonho foi delineado com inúmeros detalhes com base em fragmentos de histórias do Oriente. 

e) O processo de descrição e observação do novo continente recém-descoberto envolvia basicamente a 
absorção do universo americano, o que implicava a incorporação de costumes indígenas 

 
05. (Unifesp) Se como concluo que acontecerá, persistir esta viagem de Lisboa para Calecute, que já se iniciou, 

deverão faltar as especiarias às galés venezianas e aos seus mercadores. 
Diário de Girolamo Priuli. Julho de 1501 
Esta afirmação evidencia que Veneza estava 
a) tomada de surpresa pela chegada dos portugueses à Índia, razão pela qual entrou em rápida e 

acentuada decadência econômica. 
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b) acompanhando atentamente as navegações portuguesas no Oriente, as quais iriam trazer prejuízos ao 
seu comércio. 

c) despreocupada com a abertura de uma nova rota pelos portugueses, pois isto não iria afetar seu 
comércio e suas manufaturas. 

d) impotente para resistir ao monopólio que os portugueses iriam estabelecer no comércio de especiarias 
pelo Mediterrâneo. 

e) articulando uma aliança com outros estados italianos para anular os eventuais prejuízos decorrentes 
das navegações portuguesas. 

 
06. (ESPM) Na América Espanhola os cabildos eram:  

a) tribunais judiciários que atuavam como ouvidorias, sendo seus membros nomeados pelo rei. 
b) formas de servidão indígena para o trabalho agrícola em vastas extensões de terra. 
c) formas de trabalho compulsório das comunidades indígenas na economia mineradora. 
d) as câmaras municipais formadas por elementos de projeção social responsáveis pela administração 

local.  
e) governadores, nomeados pelo rei, encarregados de representar o poder central nas colônias. 

 
07. (PUC MG) “A iniciativa privada foi a forma encontrada pela Coroa de Castela para que a tomada de posse 

do Novo Mundo não implicasse muito ônus para o governo. Aventureiros interessados na empresa 
poderiam assinar contratos com a monarquia para realizar operações”. 

LOPEZ, Luiz Roberto. História da América Latina. 
O fragmento de texto acima se refere 
a) às cartas de doação, que foram importantes instrumentos de estímulo para a montagem da empresa 

colonial. 
b) às capitulações, que possibilitaram a ação dos aventureiros, quando da implantação do colonialismo 

ibérico. 
c) à estratégia da Coroa, que, através de contratos celebrados com aventureiros, manteve-se afastada 

das terras do Novo Mundo até por volta de 1600. 
d) às encomiendas, que possibilitaram a conversão e a utilização do indígena como escravo nas haciendas 

e plantations dos aventureiros. 
e) às concessões de benefícios aos aventureiros para a colonização do Novo Mundo, através da lavoura 

de cana. 


